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 تاهّمألاَو ءابآلاَو نيِملَعُملا ىلإ

 زّرعي دْرَّسلا اذه .تاياكحلا درس ىلإ اوعمتسي نأ لافطألا ٌبحي

 امو موسرلاو روصلا .سردلا ةعاق يف اهنوّقلتي يتلا ةيبرعلا ةغللا

 تادرفملا مهف ىلع لافطألا دعاست ةرّيعم تاكرح نم كنع ردصي

 يف اهنومّلعتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا نورس لافطألا .اهسفن ةياكحلا مهفو

 «ءاهيلإ نوعمتسي يتلا تاياكحلا لالخ نم «تدادزا دق  سردلا ةعاق

 ةلاكو يو

 يفو ةياكحلا ةءارقب ءدبلا لبق ءلواح تاياكحلا هذه نم ّلك يف

 .ةيلاتلا تاحارتقالا نم ددع نم ةدافإلا «ةءارقلا دعبو اهتءارق ءانثأ

 ةيلمعب موقت كنوبقاري ذإ ةءارقلا تاراهم نم ديدعلا لافطألا مّلعتيس
 .قّوشم حيحص وحن ىلع ةءارقلا

 كوت «ةءارقلا اهيف ديعت ةّرم ّلك يف .اًرارم لافطألل ةياكحلا !رقإ
 ةلئسأ لأساو ةروصلا نع ُتّدحتو «ةفلتخم ةحفص دنع

 ةياكحلا ةءارق لبق

 .لافطألل اهأرقت نأ لبق ةياكحلا ةءارق ىلع بردت .٠

 ةفلتخملا تاّيصخشلا َراوذأ اهب يّدؤت ةفلتخم تاوصأ ق ف ل

 .ةياكحلا يف

 يف لفطلا ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع .ةبسانملا ةمغنلا ىلع ْثَّردت *

 .ةنيزح كتوص ةمغن ُلعجا ءاًئيزح ةياكحلا
 عوضوم ريدقت ىلع لافطألا دعاستل باتكلا فالغ ْمدختسإ ©

 .ةياكحلا



 نأ لافطألا نم ٍثلطاو ءهتحت كعبصإ ردم «ناونعلا أرقت ْذِإ
 نع مهّلأسإ .ةياكحلا عوضوم نوكي نأ نكمي ام يف اوركفي
 .لْضَقلا ةروُبَس ىلع تاعقوتلا كلت ضعب ْنّوَدو «مهتاعقوت

 ةياكحلا ةءارق ءانثأ يف

 .هرّوص لافطألا ىري ثيحب باتكلا كسمإ

 :ةفلتختم اًناوصأ اًمدختسم :ةيلسم ةقؤعم .ةقيرطب ةياكحلا [رقا
 ىلإ ْدُع .لعفت امب عتمتست كّنأ لافطألا ىري نأ ىلع ُصرحاو
 .ةياكحلا عوضوم لوح لافطألا تاعقوت

 دعاسي روصلا لّمأت ْنأ فيك لافطألل ْنّيَّبو روصلا نع ْثَّدحت
 7 .ثادحألا مهف ىلع

 ةّيصخشلا ىلإ رش «(تلاق» وأ «لاق» ةرابع ىلإ لصت امدنع

 .ملكتملا ةفرعم ىلع لافطألا دعاستل ةّينعملا

 ةءارقلا دعب

 اهلوح ةلئسأ لافطألا لأسا مث .ةياكحلا ثادحأ ةعرسب غجار

 لوح لاقطألا .تامقرت ىلإ ده قزم لذآ ةياكذلا ارق قأ دعب
 .اهتححص ىدم ىرتل اهعوضوم
 موسر لالخ نم ةياكحلل مهمهف نع اورّبعي نأ لافطألا نم ٌبلطأ
 .هب نوموقي يْنف عورشم لالخ نموأ اهنوّدؤي ةيليثمت وأ اهنومسري
 مهلأسإ .مهموسر وأ مهتاعورشم نع ثيدحلل اًيفاك اًنقو ْمهطعأ
 يف ثدح امل هباشم ءيش مهتايح يف مهعم ثدح دق ناك اذإ

 .ةياكحلا



 هن انوفا تانسسب ةبتكم
 11 -ه 179 :ب.ْنص - طالبلا قاقز

 نانثيل  توريتب
 نب ءولأع 20055:
 حتما. !نطروتمت علان! ذطهم.ءمهحاا

 لالا ءانأ عيمجيف نوعَرَوُمَو ِلَكُو
 ةظوفحتم ةلياكلا قوقل ©

 15 99538-0978)8ق6-146-7

 ثانشبل ف عبلق



 يوراشلا بوقعي ٠ اهتّياَكِحداعأ
 يلمول ترببور ٠ موشسرلا عضو

 اورفاك تان ةبتتككم



 رز د فا 6< وه رة
 .هِحَّرَمو ِهِفِطلِل ةباحصأ ُهَبَحَأ

 َحَوَح ليو يفاد مدي حابَص يف
 ْبَعَلَي يَكْسَم ْنِم ٌيِبَمَذلا ٌتوُكَتَكلا
 شئاشحلا قوق

 ذه طرب ةيق .قانقنا ١ كابو





 توكتكلا نظ .هفوخ ٍةَدِش ْنِمَو

 ُطْقْسَت َءامَّسلا َّنأ ٌنيِبَهّذلا

 نمل ...؟...لعفأ اذاك» ةلئاست

 (! ميِظَعْلا

 2 2 اللا ريم عب

 .دَسآلا ٌريخيل ٍةعَرَسِب ىَرَجو





 ُىبَهَّذلا ثوكتكلا َلَباَق «قيرطلا ىفَو هع 2 قرد كار 03 5
 ةَجاجَد» :اهُّمْسا َءاَضْيَب اًنونَح َةَجاِجَد 7 - - رم د هع سم عر ع 5-5

 و و

 . (ةَجاَجَب
 0 ا ا دا ف 3
 ةفقاو ّيهو (ةَّجاَجَب ةَجاجَد» تلاق

 َحابص» :ءارشع رج كنق لزقنت 2
 ةئاخ كار ...َيِبَمّذلا َيِتوُكَنَك اي ِرْيَحلا

 َتْنَأ َنْيَأ ىلإ ..؟ٍةَعْرّشلا ِهِذَهِب يِرْجَت اذامل
 («؟ثهاذ





 ٌعامّسلا» :ُيِبهَّذلا ٌتروُكْدَكْلا تباجأ

 تمد انآ «ةقاكت ”ةكاجم اه فنتك

 "عرش يفق خلاق .داسألا رينكإ

 :ةحاضو. فاك ةحاجت  تلفاخ

 كعم تقذأ ذأ ثحت !؟طنشت ةاعقلا)

 ّدسألا تحت نأ دي ال ..يهْذلا نيوكتك اي

 (.ميِظَعلا





 ةجاج#و ُيِبَهَّذلا ٌتوُكْدَكلا َعّرْسَأو

 اريخُيِل «ُفْوَحلا 2 دقو ا

 34 1 َّنَأ ميِظَعلا َدَسَأْلا
 حل

 7 طق 59





 ُنبَهَذلا ٌُتوُكْنَكلا لَباق «قيرَّطلا ىِفَو

 ِهِفْرْعِب لاتْخُملا َكيَّدلا ٌةَجاَّكَب ٌةَجاَجَمَو
 .2يكيك ١ :ِرَم

 َّقْوَف فِي «يكيك يكيد
 َيِتوُكْدَك اي و َحاَبَص» 0 رادج

 كارز جه ع ف عل د 3
 ..ةجاجي ةجاجَد اي ريخلا َحابَص . ,يكللا

 هذهب ٍنايِرْجَت َنْيَأ ىَلِإ ..ِنْيَمياخ امُكاَرَأ

 «؟ِةَعْرّشلا





 ةققلا» :ةيقذلا تركفلا تابت
 رباع

 انقيِرط يِف ٌنْحَنو .يكيك يكيد اي ُطَقْسَت

 ٌءامَّسلا» :حاصو ءيكيك يكيد َفاَح
 0 008 دلل دق رع و

 55 هذا نأ ٌبجي 1 طفشت

 7 2 2 ثم

 َّدَسأْلا ٌربْحُت نأ ذي ال .ّىبهَذلا َيِتَوُكْنَك اي

 («.َميظَعلا





 َدَسَأْلا اوُرِبْخُيِل ءيكيك يكيدو ةَجاَجَب

 .ُطَقْسَت َءامّسلا َّنأ ءَميِظَعلا





 .اهَّطَن َةَّطَب» :مِعاَتلا ٍششيّرلا َتاّذ َءارْمَّسلا

 وكلا ّيِتوُكُتَك اي رّيَخلا َحابَص» :واعلا

 اًعيِمَج مثّنأ َنْيُأ ىلإ ..َنيِفْئاَح ْمُكاَرَأ

 (؟ةَعْرّسلا ِهِذَهِب نويفأذ





 ُءاَمَّسلا» :ٌّنِبَهَّذلا ٌتوُكْنَكلا تاجأ

 رْخُمِل انقيرط يف ُنْسَنَو طن طب اي طقس
 (. ىِعرْسَأ ... انعم َْلاَعَت .دَسَألا

 »َ 2 ا ل
 ةاسسلا» :تخحاضو قطن ةطب تفاخ

 ةفير : 2 10
 تهذأ نأ ُبِحَي !؟

 َدَسأْلا َريخت نأ ذب ال .َيبَهْذلا يتوكتك اي

 «! ميِظَعلا

1 





>23 





 يِبَمَّذلا ُتوُكََكلا َلَباَق ءِقيِرَّطلا يفد

 ُهَطَبَو .يكيك يِكيِدَو ُدَجاَّجَب ٌةَجاجَدَو
 :يِهاّزلا ٍرَضْخَأْلا ٍسْأّرلا اذ بلا َرَكَذ ُهَطَ

 .هطوُط طولة
 اًنداه ٌسِلْجَي َوُهَو 5 و لاق

 ِرْيَخلا حابَص» : ريْغَص ّيِبَشَح ٍصَقَف ّقْوَف

 ..نيفئاخ ْمُكارَأ ..ّيبمذلا َيِتوُكْنَك اي

 ؟ةَعْرّسلا ِهِذَهِب َنوُبِهاذ اًعيِمَج ُمتْنَأ َنْيَأ ىَلِ
 «!؟اوُحيِرَتْسَتل اًليِلَق يِعَم َنوُسِلْجَت ال اذاَمِل

>35 





5 

 اذَه» :ٌِبَهَّدلا ٌتوُكَدَكْلا َباَجَأ

 ةابثقلا ليرطق طرت اي دخولا كلي قت

 .َدَسَأْلا َربْخُنِل انقيرط يف ُنْحَنو ءّطْقْسَت

 «..ْغِرْسُأ ..اًنَعَم َلاَعَت
 يف هك . ري د

 ٌءامَّسلا» :عاصو ءطوُطت ٌطوُطَب َفاَح
 و 50 د 0000 ا
 ْمُكَعَم َتهذأ نأ بجي 1 3

 رص رجلا ىف ف 84 ول 2 رى م
 دَسألا َربخت نأ دب ال .ّىبهذلا َىِتوكتك اي

 («.َميظَعلا

>31 





 م ُيِبَهَّذلا ٌتوُكَدَكْلا أَ

 أ «ةيطعلا َدَسَأْلا اودي 0 0

 ءاقلا





 ُيِبَمَّذلا ُتوُكَيَكْلا َلَباَق ءِقيِرَّطلا يِفَو

 قلنا .ترخ كوالا كرت طرطبو هك
 .(يِرَه يزَو» :ٍليِرَطلا

 ٍبْذاَج ىلَع فتن َيِهَو ءِيّْزَه يِّرَو ثّلاق
 ..يبكذلا نيوُكتك اي ربكلا َحابَص» :قيرطلا

 َنوُبِهاذ اًعيِمَج ْمُثْنأ َنْيَأ ىلإ ..َنيِفئاخ ْمُكارَأ

 «؟ةَعْرّشلا ِهِذَهِب

 او



! 2 02-00 
 رك ادعم



 ٌءاَمَسْلا» : ٌيِبَهّذلا ٌتوُكْدَكْلا تاج ا

 انقيرط يف ّنْحَتَو ءيِزَه يَزَو اي

 :تحاصو ءيْرَه يرو تفاخ

55 





 هوومعر#

 ٌةَجاِجَدَو «ُيِبَهَّذلا ٌتوُكََكْلا َعَرْسَأَو

 5. 00 7 2# ىف © رر

 اوُريخَيِل ءيْزَه يَّوَو ءطوطَت طوطَبَو

 .ُطْقسَت َءاَمَّسلا نأ ءميظعلا َدَسَأْلا
8 

 اره





 ُيِبَهَّذلا ُتوُكْنَكْلا لاق ءِقيِرَّطلا يِفَو

 ُهَطَبَو ءيكيك يِكيِدَو ةَجاَّجَب ٌةَجاِجَدَو
 8 كرري د قو ريب تر وه

 .ءيزَه ِيْرَوَو ء.طوطت اطوطَبو ءةطن

 ِدّوْسأْلا هشيرب َيِهابتُملا ٌيِموُرلا َكيّدلا
 و عوار
 .(يموت يِموُز) شوفنُملا

 ةاقلل فاقع ملم ِ ل
 مهيلإ رظني وهو يموت يِمور لاق

 َىِتوُكْدَك اي ِرْيَحلا َحاَبَص» :اًمِظاَحَتَم

 3 70 ف  هينإ 2 ا نأ ..يكذلا
 متنا نيا ىلإ ..نيفئاخ مكار

 ال اداَمِل ؟ةَعْرّسلا هْذهِب َنوبهاذ اًعيِمَج

74 





 اذه َسْيل» :ُيِبْعّذلا ٌترٌكتكلا باج

 ٌءاَمَّسلا ..يموُت يموُر اي ِثيِدَحْلا َتْفَو

 .َدَسَأْلا ل اًنِقيرَط م نحَتو طقم

 ةامّسلا :َحاَصَو (يِموُت يِموُز فاخ

 يبت اي مكنم تقذا ذل هعبز |(

 «.ميِظَعْلا َدَسألا َرِْخُن ْن
 ْنَأ مدل

 دب ال :ةيقّذلا





 50006 يف يرنعرلا ران و#ر

 ةَجاَجَدَو «ٌىبهذلا توكتكلا َعَرْسأَو

 وه وه 75 د 1

 «ةطت ةطَبو ء«ىكيك كيدَو (ةَحاجَب

 8 ١ 8 وع
23 9 0 098 47 7 
 يِموُرَو ءيْرَه يَرَوَو ءطوطت طوطتبَو

 َءامّسلا نأ ءَميِظَعْلا َدَسَأْلا اوُربْخُيل ءيموث

5 





 يِبَهَّذلا ُتوُكَنَكْلا لاق ءِقيِرَّطلا يِفَو

 ُهَطَبَو .يكيك يِكيِدَو ُةَجاَجَب ٌةَجاَجَدَو
 5 00 فرم اق ف 2 ع نك

 يِموُرَو ءيِزَه يْزَوَو ءهطوطت طوطَبَو «ةطّن

 .«وُبيلاَعَت ٌبَلْعَت :َراَكَمْلا بّلْعتلا ء:ىموُت
8 7 - 550 5 1 

 ِهِسْأَرِب لِطَُي َوُهَو «وُبيِلاَعَت ُبَلْعَت لاق

 اي ٍريْخلا َحابَص» :ةَرييك ٍةَرَجش ِءاَرَو ْنِم
 ا يثلا .خاينح يذلا نيرقتت

 اًميمج متل نبأ ىلإ .ةاّرعألا َياقدِسآ

 َنوُسِلُجَت ال اذامل مزقت هذهب َنوُبِهاذ
2 

 «!؟ماّطلا َنِم اَنْيَش ْمُكَل َّمّدَق دكأح اليل يم

 2ص





 وبيِلاعَت ٌبلْعَت اي ماَعَّطلا َتْقَو َسْي
 َريخُتِل اًنقيِرط يف ُّنْحَنَو ءُطْقْسَت ُءامَّسلا
 (.َدَسَأْلا

 َنوبهاذ متن :وبيلاعت ُبَلْعَت لاق

 انك 7 ذأ يزني ةيضالا نإ

 يِعَم اًوَلاَعَت ..هِتيِرَع ىَلِإ َقيِرَطلا ُفِرْعَأ
 «.ينوُعَبنا ...ٍةَعْرْسب َّلِصَتِل

 :ك





 و 000 رم ل

 ُةَجاَجَدَو «ُنِبَهَّذلا ٌتوُكَتَكْلا َراَسو
 6س 9 يع - د ا

 ءةطن ةطبو :.يكيك يكيِدَو ءةَجاجَب
 7 قا ا مع #م م © رر 0 1 1 و

 يِموُرَو ءيْرَه ِيْرَوَو 0 يا

 .وبيلاعت .بّلعت د ءارَو يموت

 ,ويكشع ىلإ رجيلتك لفك ماك
 وعوبر ه6 قرص ون قرع هد + 2 فزع
 هدالوأَو (ةبلعت» هتِجوَر تناك ثيح

 إف م وع ميمي ويوقف
 «َتلّيَعت»١و «ةبولعثت»و «تولعث» ٌراغصلا

 .نورظتني «ةَبليعت»و 2 وع ليما

 0 نفقا 2 و
 ةدوع نوَرظَتْنَي «نيعئاج اعيمج اوناك

 ِهِدْيَص عم ..(وبيلاعَت بلْعَت» مهدلاو

1:1 





 «ٌيِبَهَّذلا ٍِتوُكَدَكْلاِب ُبِلاعَّتلا ىّذَعَتَو

 ةكاجتب ةجاجت»  َعقاَضْيلا ٍةَجاجٌدلابَو

 يكيدارَمْحَأْلا ِهِفْرْعِب ِلاَتْخُملا ِكيّدلابَو

 اص طب ٍداَوْمَسلا ةطَبلابَو 1 يِكيك

 يِجاَّزلا ٍرَضْخَأْلا ٍسْأَّرلا يِذ ّعَبْلا ٍرَكَّدبَ

 ناكلا هلك ةككلاب .هترطل طوق
 ٌّيِموّرلا ِكيّدلابَو ليّزَه يِزَو» ءليِرّطلا

 يِموُز» ٍشوُفْنَملا ٍدَوْسَْل هشيرب يهابتُملا
 .(يموت 9

 نيَهذلا تثوكتكلا دمي مل ءاذكمو

 نأ د هنأ ةرحلل .هادنأ . ةطعلا .دمآلا
 يب.

 ادت ثناك اعلا









 «ةبوبخملا تاياكحلا» ٌةَلِسْلِس

 مازقألاو جلَّتلا ضايب - ١
 ةعبّسلا

 درولا ةرمحو جلَّتلا ضايب -
 شحولاو ةليمج -

 اليردنس- 4

 2 دنطقو يزهر - 0

 ةجاجّدلاو لاتحملا بلعُتلا - 5
 ةريغّصلا

 ةريبكلا ةتفللا - ١

 بئّذلاو ءارمحلا ىليل - 6
 ناديعج- 9

 ءاّدحلاو ناريغّصلا نايثجلا
 ثالثلا تازنعلا -

 ةمزجلا وبأ ٌرهلا ١7
 ةمئانلا ةريمألا ١7-

 لزنوبار -14

 ّيِهَّللا رعّشلا تاذ-6
 ةثالثلا بابّدلاو

 ءارمحلا ةريغّصلا ةجاجّدلا -
 ةيلوصافلاو ماس ١١-

 لوفلا ةّبحو ةريمألا -8
 ةّيرحّسلا ردقلا

 دك

 ل ل

 اننْوُدِئاَك

 عدفٌضلاو ةريمألا ٠ ١-

 ّيبهّذلا توكتكلا ١

 رورغملا ّيِبَّصلا -17
 نميرب وفزاع -13
 ةعبّسلا نايدجلاو بئّذلا 4
 بيرغلا رئاطلا 5

 ويكونيب -7
 ريغّصلا اموت -71

 روطاربمإلا بوث -1
 ةريغّصلا رحبلا سورع -

 ةّيبهّذلا ةّرولا ٠
 كايرل راو سنا رطل
 ةٌريهُز - 7
 ةباغلا قيرط -

 ليجلا ريسأ 4
 ريغصلا طاّيخلا -"ه

 ٌزوإلا ةيعار 5
 جلّتلا ةكلم -01
 ةبيجعلا ةبلعلا -"8
 راّثلا رئاط -"9

 دّرمزلا ةنيدم 4٠-
 ناحلألا ريمأ ١-

 .ازللإ


